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Cuprins: 

 

 

o România, la președinția Consilului Uniunii Europene, pentru prima dată de la 

aderare  

o Plovdiv și Matera sunt capitalele europene ale culturii în 2019 

o Peste 500 de tineri români, câștigători ai celei de-a doua runde #DiscoverEU  

o Zilele Memoriei -  Institutul Francez din Iași a marcat, împreună cu Europe 

Direct Iași și alți parteneri, Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor 

Holocaustului 

o Europa ta, drepturile tale – Campanie de promovare a alegerilor europene 2019 

 

 

Fotografia lunii: 

 
Peste 500 de tineri români, printre câștigătorii celei de-a doua runde #DiscoverEU 

#DiscoverEU este o experiență de călătorie informală destinată tinerilor de 18 ani, prin  care aceștia pot afla mai multe 

despre patrimoniul cultural și diversitatea culturală a Europei 
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România, la președinția Consilului Uniunii Europene,  

pentru prima dată de la aderare 

 

Pentru prima dată de la aderarea sa la Uniunea Europeană, România a preluat, de la 1 ianuarie până la 

30 iunie, președinția Consiliului UE. 

 
Sursa foto: https://www.consilium.europa.eu 

 Prioritățile președinției române se înscriu în sfera următorului motto: coeziunea, o valoare europeană 

comună, înțeleasă ca unitate, egalitate de tratament și convergență.  

Conform a site-ului https://www.romania2019.eu, prioritățile Președinția României la Consiliul 

Uniunii Europene va urmări să contribuie la  asigurarea convergenței și coeziunii europene în scopul unei 

dezvoltări durabile și echitabile pentru toți cetățenii și statele membre prin creșterea competitivității și 

reducerea decalajelor de dezvoltare, promovarea conectivității și a digitalizării, stimularea antreprenoriatului 

și consolidarea politicii industriale europene. 

Programul președinției se axează pe patru priorități principale: Europa convergenței, o Europă mai 

sigură, Europa ca actor global puternic și Europa valorilor comune. De asemenea, președinția va găzdui un 

summit la Sibiu de Ziua Europei, care va orienta dezbaterea privind viitorul Europei. 

Președinția Consiliului UE se asigură prin rotație între statele membre, la fiecare 6 luni. În cursul 

acestei perioade, Președinția conduce reuniunile la toate nivelurile în Consiliu, contribuind la asigurarea 

continuității lucrărilor UE în cadrul acestuia. 

Statele membre care dețin Președinția lucrează împreună îndeaproape în grupuri de trei, denumite 

„triouri”, sistem introdus prin Tratatul de la Lisabona, în 2009.  

Trioul stabilește obiective pe termen lung și pregătește o agendă comună, determinând subiectele și 

aspectele majore care vor fi abordate de Consiliu pe o perioadă de 18 luni. Pe baza acestui program, fiecare 

dintre cele 3 țări își pregătește propriul său program, mai detaliat, pentru 6 luni.  

Trioul actual este alcătuit din președințiile României, Finlandei și Croației. 

 

  

https://www.romania2019.eu/
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Plovdiv și Matera sunt capitalele europene ale culturii în 2019  

 

Plovdiv (Bulgaria) și Matera (Italia) dețin timp de un an titlul de capitală europeană a culturii. Sibiu a 

avut acest rol în 2007, anul aderării României la Uniunea Europeană. 

 
Sursa foto: www.europarl.europa.eu 

Comisarul european Tibor Navracsics, responsabil pentru educație, cultură, tineret și sport, a 

declarat: "Programele pentru Plovdiv și Matera arată cum îmbină aceste două orașe viziunea asupra 

propriului viitor și asupra viitorului Europei cu celebrarea moștenirii lor extraordinare, vechi de secole 

întregi. Inițiativa Capitala Europeană a Culturii reunește oameni și evidențiază rolul culturii în construirea 

unei identități europene. Ambele orașe vor contribui la crearea unor efecte pe termen lung ale succesului de 

anul trecut al Anului European al Patrimoniului Cultural, care a demonstrat cum poate cultura să schimbe 

în bine orașele și regiunile noastre.” 

Inițiativa capitalelor culturale europene aparține ministrului culturii din Grecia, Melina Mercouri, 

și datează din anul 1985, ea devenind una dintre cele mai importante inițiative culturale din Europa.  

Orașele sunt selectate în baza unui program cultural cu o puternică dimensiune europeană, care 

promovează participarea și implicarea locuitorilor orașului și contribuie la dezvoltarea pe termen lung a 

localității respective și a regiunii înconjurătoare. viitoarele capitale europene ale culturii vor fi Rijeka 

(Croația) și Galway (Irlanda) în 2020, Timișoara (România), Elefsina (Grecia) și Novi Sad (Serbia, țară 

candidată) în 2021, Esch (Luxemburg) și Kaunas (Lituania) în 2022 și Veszprém (recomandare) din Ungaria 

în 2023.  
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Peste 500 de tineri români, câștigători ai celei de-a doua runde #DiscoverEU 

 

551 de tineri cu vârsta de 18 ani din România au fost selectați pentru a primi permise de călătorie 

#DiscoverEU. Participanții au avea posibilitatea de a călători între 15 aprilie și 31 octombrie 2019, pe o 

perioadă de până la 30 de zile. Au fost selectați peste 14.500 de tineri din toată Europa, din 80.000 înscriși. 

 

Cea de-a doua rundă a inițiativei Comisiei Europene 

DiscoverEU a atras cereri de la aproape 80 000 de 

tineri din toate statele membre ale UE pe parcursul 

unei perioade de două săptămâni care s-a încheiat la 

11 decembrie 2018.  

14 536 de tineri europeni au fost selectați pe baza 

criteriilor de atribuire și ținând seama de cota 

stabilită pentru fiecare stat membru al UE. 

Câștigătorii vor fi contactați acum, astfel încât să își  
Sursa foto: https://ec.europa.eu/romania 

poată rezerva călătoriile. Ei vor avea posibilitatea de a călători, singuri sau în grupuri de maximum cinci 

persoane, între 15 aprilie și 31 octombrie 2019 pe o perioadă de până la 30 de zile. Majoritatea acestora vor 

călători cu trenul, utilizând moduri de transport alternative în cazuri excepționale. 

Împreună cu permisul de călătorie, tinerii vor primi orientări înainte de plecare și vor putea intra în 

contact între ei pe platformele sociale. Ei vor fi, de asemenea, informați cu privire la posibilitățile speciale de 

care dispun, de exemplu, reduceri de prețuri la biletele de intrare pentru muzee și obiective culturale, precum 

și participarea la activități de învățare sau la evenimente de bun venit organizate de localnici în orașele pe 

care le vor vizita. 

Comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport, Tibor Navracsics, a declarat: „Este minunat să 

vedem cum tinerii europeni utilizează DiscoverEU pentru a-și cunoaște continentul. În total, aproape 180 

000 de tineri din întreaga Europă au depus cereri în timpul celor două runde din 2018; și mulțumită acestei 

inițiative, am acordat până acum unui număr de aproximativ 30 000 de tineri șansa de a explora culturile și 

tradițiile Europei și de a se conecta cu alți călători, precum și cu comunitățile pe care le vizitează. Modul în 

care acești tineri explorează Europa prin intermediul unei călătorii personale reprezintă o sursă de 

inspirație. DiscoverEU le permite să își planifice propriile călătorii, să își împărtășească poveștile pe 

platformele sociale și să își facă noi prieteni.” 

#DiscoverEU este o experiență de călătorie informală destinată tinerilor în mod individual sau în 

grupuri mici, inclusiv celor care provin din medii defavorizate, care este accesibilă și simplă. Ea oferă 

tinerilor de 18 ani șansa de a afla mai multe despre patrimoniul cultural și diversitatea culturală a Europei, de 

a se conecta cu alți tineri și de explora identitatea europeană. Inițiativa a fost lansată în iunie 2018, în urma 

unei propuneri a Parlamentului European privind o acțiune pregătitoare cu un buget de 12 milioane de euro 

în 2018. Prima rundă de cereri a oferit unui număr de aproximativ 15 000 de tineri posibilitatea de a călători 

în Europa. Pentru 2019, Parlamentul European a aprobat suma de 16 milioane EUR pentru DiscoverEU. 

Comisia intenționează să lanseze următoarea rundă de cereri în vară.  
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Zilele Memoriei -  Institutul Francez din Iași a marcat,  

împreună cu Europe Direct Iași și alți parteneri, 

Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului 

 

Institutul Francez din Iaşi, în parteneriat cu Europe Direct Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza” şi TVR 

Iaşi, a organizat, în perioada 25-28 ianuarie 2019, o nouă ediţie a Zilelor Memoriei Victimelor 

Holocaustului. 

 

Zilele Memoriei de anul acesta 

au adus în prim-plan 

personalitatea poetului, 

filosofului şi cineastului ieşean 

Benjamin Fondane, propunând 

câteva axe de reflecţie din 

domenii diferite, cu scopul de a 

conduce publicul într-o 

călătorie consistentă prin viaţa 

şi opera acestuia.  

Evenimentele au avut o 

importantă componentă 

interactivă, în care publicul 

tânăr joacă a jucat un rol 

esenţial. Tocmai în acest sens, 

premergător Zilelor Memoriei, 

au loc la Institutul Francez o 

serie de ateliere de film 

documentar marca DocEst 

pentru elevi şi studenţi, Pe 

urmele lui Benjamin Fondane. 

Astfel, zeci de persoane au 

asistat vineri, 25 ianuarie 2018, 

la manifestările dedicate lui 

Benjamin Fondane. Tineri de la 

Liceul Teoretic ”Miron 

Costin”din Pașcani, Liceul 

Tehnologic Economic de 

Turism Iași și de la Colegiul 

Economic Administrativ au 

asistat cu mult interes la 
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conferința Feliciei Waldman de la Universitatea din București. 

Dialogul dintre Ştefan Afloroaei și George Bondor de la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi a 

suscitat, de asemenea, mult interes din partea celor prezenți.  

Seara s-a încheiat cu proiecția filmului 

documentar marca DocEst: „Pe urmele lui Benjamin 

Fondane”, realizat de elevi de la Colegiul Național 

”Mihai Eminescu”, coordonaţi de regizorul Dragoş 

Zămosteanu, extrem de apreciat de elevii pășcăneni 

și nu numai. 

Luni, 28 ianuarie 2019, Institut Français Iaşi a 

găzduit evenimentele celei de-a doua din Zilele 

Memoriei Victimelor Holocaustului: conferinţa lui 

Radu Petrescu, conf. univ. dr. la Universitatea „Al. I. 

Cuza” din Iaşi, vernisarea bustului Fondane, donat 

de sculptorul Vladlen Babcineţchi Institutului, în 

prezentarea prof. univ. dr. Petru Bejan și proiecția 

filmului documentar „Benjamin Fondane - Iasi, 

Paris, Auschwitz”, realizat de Andreea Ştiliuc (TVR 

Iaşi).  

 

De asemenea, prietenii și partenerii noștri de la Institut au fost gazde generoase pentru standul 

Europe Direct Iași și materialele informative, în română și franceză, despre Uniunea Europeană, drepturile 

cetățenilor europenei și alegerile europarlamentare ce vor avea loc în mai 2019. 
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Europa ta, drepturile tale – Campanie de promovare a alegerilor europene 2019 

 

Între 23 și 26 mai, europenii din toate statele membre vor avea ocazia să își aleagă reprezentanții în 

Parlamentul European. 

Pentru a promova drepturile cetățenilor europeni, mai ales pe cel de a vota și de a fi votat și pentru a 

face cât mai cunoscute alegerile europarlamentare și importanța lor pentru viitorul Europei, Centrul de 

Informare Europe Direct Iași desfășoară campania de informare Europa ta, drepturile tale. 

Primele două evenimente ale campaniei au avut loc la Pașcani, la partenerii noștri de la Liceul 

Teoretic ”Miron Costin” și de la Colegiul Tehnic de Căi Ferate”Unirea”. 

Pe 30 ianuarie 2019, Europe Direct Iași a deschis seria de evenimente  referitoare la instituțiile 

Uniunii Europene și la alegerile din mai 2019, împreună cu echipa ambasadorilor juniori mironiști. Ei ne-au 

ajutat să simulăm funcționarea Parlamentului European, a Comisiei și a Consiliului, astfel încât participanții 

la activitate să întâmpine cât mai informați scrutinul european din 26 mai 2019. 

 

 

 

 

 Tot pe 30 ianuarie, seria de evenimente ”Europa ta, drepturile tale a ajuns și la Colegiul Tehnic de 

Căi Ferate ”Unirea” din Pașcani. Viitorii alegători la scrutinul european au descoperit ce este și ce rol are 

Parlamentul European, ce fac Comisia Europeană și Consiliul și care sunt drepturile cetățenilor europeni. 

 


